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NENIO NOVA SUB LA SUU{0...

Eble vi memoras, kara leganto, pri tio ke, 
lastatempe, mi plurfoje kritikis, preskaŭ ĝe- 
nerale, la Esperanto-movadon kaj plendis pro 

ties, ja miaopinie, inhibicio rilate p1enreta 

don kaj daŬrpraktikadon de nia Lingvo por al 
la ekstera mondo demonstri ties nepran tafige- 
con por dissaltigi ”la obstinajn barojn” kaj 
krei "unu grandan rondon familian” •

Nu, jus mi informiĝis pri tio ke,laŬ$ajne, 
en la komenco de nia Movado, en la unuaj ja- 
roj, oni alfrontadis similajn probiemojn,Ĉar, 
ekzemple, jam en la jaro 1.906-a la tiajn els- 
tarvigla esperantisto Kazimir Bein, tiu fam- 
konata Kabe, asertis: "Esperanton plej neow«; 
devas lerni la esperantistoj mem". Do,kara le‘ 
ganto, laŭ vi povas konstati kaj miaopinie, 
tia Kabe-a aserto, bedaŭrinde, ankoraŭ ne pier 
nubiĝis.

Do, bonvolu al ni esti indulgemaj kiam mem 
triĝas mi iom, kelkfoje eble eĉ tre (l),' ln- 
siste altrudema pri ĉi tiu flanko en nia Mova 

do j aŭ per via propra esperantista sinteno kaj 
agado pruvu mian malpravon.

Ŝis... ...t

la anhavo de la artikolo) ĉi tla publikigih) ne raprj 
lantas la oficialan opinian da A.EX Pri la artikolo) 
do, respondecas la autoro) ms.
Deporto lipai r»-ro 0/319/85
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edaĉrinde ■ el la lastatempaj okazaĵoj, kiuj iamaniere tufias du nian 
Asooion, Ĉu la Esperanto-raovalon ĝenerale, ni devas komeno! per nai, 

kontentiga, kvankam... ne tre f, okazaĵo. Nu,eble vi memoras ks iam
ni publikigis raporton pri tia grava propono de la Avilds-a Municipa Fondia 

ĵo pri Kulturo proponante al la Premio pro la konkordo "Princo de Asturio
'1.988" nian Lingvon ESPERANTON.

Nu, okazas ke Esperanto maltrafis tian Premion, Ĉar ja oni aljuĝis ĝin 

al du Ekologiaj Asocioj.

Kaj, parolante pri tiu menciita Premio pro la konkordo,ni opinias cal, 
"delikatan la malatento, falete tute muta, rilate tian gravan proponon al la 
Fondaĵo "Princo de Asturio",' fare de la Esperanto-gazetaro, ĉefe la hispa- 

na (!), Ĉar ja tra la tuta Hispanio otli konadis la proponon.

Plian malgajan novaĵon konsistigas la en la 23-a Junio okazinta forpa 

eo de nia samideanino ANA MANIA SUAREZ SUCO, kiu, krom regula kotizantino, 

grave kontribuadis al nia stando en "Mercaplana" per disponigado de oportu 

naj vitrinoj kaj montrotabloj por niaj Esperanto-ekspoziciaĵoj. Ni sinoere 
kondolencas sian familion.

Kaj nun ni parolu jam pri io iom pli gaj-kontentiga, nome! ekde la u- 
nua tago de venonta Julio, oni denove hisos nian flagon apud la strando de. 

nia urbo, tiele kontribuante al plibeligo de la koncerna apudmara promenejo.

Pri nia 48-a Hispana Kongreso de Esperanto, okazonta de la 14-a ĝis' 

la 19-a de venonta Julio en Valencio, ni publikigos oportune detal-amplek 

san raporton el la plumo de nia Prezidanto, kiu ja en tiu evento digne re 
prezentos nian Asooion.

Bo, ĝis reskribo !

ABONIS!
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La t.n<

La t.n.

fio.

La t.n.

OPUSO, kiu ne kapablis pruvi sian identecon en la 27® linio de tiu

OPUSOJ, al kiu okasis same en tiuj samaj linio kaj pago.La t.n*

KONSTATINDE, kiu uzurpas la oficon de s-ro KONSTATINTE en la 9®

La

24»
t.n. "VOJO"-N, kiu uzurpas la rolon de s-ro '‘VOJON" en la linioj 
de la dekstra kolumno de la pago 1.

La
de la samaj kolumno kaj paĝo,

La t.n. 
sama paĝo.

La t.n, GJĴE, tute nekonata en Esperantujo, kiu uzurpas la profesion de 
B-ro KE en la 12® linio de tiu sama pago.

KIU, uzurpanto de la metio de s-ro KIUJ en la samaj linio kaj pa-

DE, kiu agas simile en la 5» linio de la pago 2 rilate s-inon DA.

Esperburgo, en la 25® de Julio 1988 

LA ^EFKOMISARO,

Al. ZIBJADES

Jen listo de la lingvodeliktuloj lastatempe arestitaj de membroj de 
taĉmento ZAMENHOF, kun ties cirkonstancaro.

Distrikto de "HELECO", n-ro 60 (1)

La t.n< 
linio de la pago 10.

t.n. "CELO"-N, kiu agas simile, rilate s-ron "CELON", en la 27®

PARTOPRENINTOJ, kiu uzurpas la postenon de s-ro PARTOPRENINTAJ en 
la 8® linio de la sesa paĝo.

&&<&& &&

(daŭrigo de la paĝo 11)

eatas senpage, sed oni kutimis doni al li trinkmonon en dolaroj (tio 61 ne ofi- 
oiale), li diris Dalpebrumante per unu okulo.

— ĉi tle en Pollando, la homoj pensas, ke ni estae kapitalistoj.

- Nu, ni eetas laboristoj - diris Johano kaj Daniel. En la hotelo, preskaŭ 
ni timis» la finegoco per dolaroj estas dangera.

La polioisto en la angulo de la strato Marezatkvska kaj Jenozozlumskiohj an- 
kal ne parolis esperante.

Hi estis situantaj en loko de grava trafiko en la ŝtuparo por transpasejo subtera.
Finfine mi dirist jam estia iu, kiu komprenas nin. La miraklo okazis. Estas 

logike. En la mondo estas homoj, kiuj komprenas nin. Dank’ al Esperanto f
El la pola semajna jurnalo TTGODNIK KULTORALNY.Esperantigita de ANGELES DIAZ
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DOmDISPUTRDO
Skeĉo verkita de Jean E.Smytha, Julio 1985« La akado celas uzi temon cle 

Efrain KiSon, aŭtoro de Elektitaj Satiroj. J^kte, ĝi uzas du tiajn te- 

mojn, eltiritaj el du liaj rakontetoj» unu pri disputo kun policano, a- 
lia pri futbal-rfanatikulo.

La roluloj eatas: ŜI, dommastrino ĉiutaga.

EDZO, Sia edzo, bruema TV—rigardanto.

POL, policisto trudiĝema

(Sceno: la apartamento de la geedzoj.)

EDZO:(Kriegas) - For ! Forigu lin !...Mortigu ! Mortigu ! (kaj similaj)

(Sonorilo sonas)

ŜI: - Silentu momenton ! Iu venas. Silentu t (Si iras al la pordo kaj 

iom malfermas ĝin). - Ho, bonan vesperon oficiro !

POL: — Bonan vesperon ! Sinjorino, mi devas averti vin, ke pli bone estus 

no Serei kun mi !
ŜI: - Mi ne...

POL:- Kiel vi povas tiel bonhumore paroli ? Nu, ĉu vi. estas la ĉi-tiea 

dommastrino ?
ŜI: - Kompreneble, jes. Sed kial...

POL:— Ni ricevis plendon pri domdisputado Ĉe ĉi tiu adreso. Sciigu min 
tuj, kio okazas...

ŜI: (maltrankviIe)-Ni ne disputis,..

EDZO:-Ho ! Pafu ’ Pafu !
POL: -...ĉar mi volas helpi vin glatigi la malfeliĉan aferon. Nun, ĉu vi 

malfermos la pordon, aŭ ĉu mi devas kolapsrompi ĝin ?
ŜI: - Sed, oficiro...

POL:- Do, staru flanken !

(Ŝi rapide malfermas la pordon)

SI: — (suspirante) — Ho, kompreneble, eniru ! Sed ne estas ĉi tie iu ajn 

problemo.
ED0O:-For la stultulo !

POL: (elpoŝigante notlibron) — Nu, ĉi tiu estas via adreso, ĉu ne ? kaj

ĉi tiu adreso estas la loko de domdisputado.•.
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ŜI t

POLi

- Ne, ne vi malpravas. Ni tute ne disputis, ni...

— ...kaj kie ajn okazas domdisputado, ni estaa pretaj helpi la

getatalantojn igi reciproke pacemaj.

ŜIi (tultrotirante) Ho ve ! (flanken)Min aŭskultu,

POLi - Finfine ! Nu, kie estas via edso ? Ĉu la fripono sin kadis ? 

Sli - Li rigardas la televidon.

POLi - Venigu lin, mi petas.
ŜIt - Ne eblas. Li tute ne forturnos el la televido, nek pro mi,nek 

pro vi, kiam estas tiel neoerta la rezulto de la ludo.

POLi - Ludo ? Kiel li povas trankvile rigardi ludon kiam mi estas 

preskaŭ preta forporti lin al la malliberejo ?

ŜIi - Kion vi diras ? Vi tute malpravas, ofioiro. Li faris nenion.

POLi (flanken, scivoleme)-Ili diuj diras la samon, mi ne scias kial 

sed dajne ili ne kuragas riski plian batadon, do subite ili 

stulte protektas la kulpulon.
ŜIi (kriegas) - Ofioiro, mi insistas, ke vi aŭskultu min. Pri 

disputado de ni mi solas nenion.

POLi (legante el la notlibro) - Laŭ nia informo...

EDZO»- Pafu ! Pafu !

POLt - ...oni daŭre kriegis: "Pafu ! Pafu !"...

EDZOi- Mortigu ! Mortigu la stultulon !

POLi - •••kaj: "Mortigu ! Mortigu ! dum eksonis laŭtaj bruoj kvazaŭ 

iu mortbatis iun. Vian edzon do mi devas aresti pro atako kaj

batalo.

Sli (flanken) -Ĉu li neniam komprenos ? (malrapide) - Ofioiro, li 

rigardas piedpilkludos. Li guas ĝin, li kvazaŭ helpas la ludantojn 

per siaj kriegoj. Ni ne disputadis.

POLi (lumo eklumas).Li skribasi "Do jen slipo pro tio ke, vi false 

malaparis la tempon de policoficiro..•"

EDZO! For la stultulo ! Tuj forigu lin !

POLt - KION LI DIKAS ??? (denove skribante) "...kaj dua pro minacado al 

policisto.*

FINO

Sendis: Bobos Fereno el Budapest, Hungario

(daŭrigo de la paĝo 7 )

Szekesfehervar, GyCr, Sopron, (tie naskiĝis la fama komponisto Ferenc Liszt.)

Kelkajn tagojn mi ankoraŭ migris tra la aŭstra lando Steiermark. Post 16 tar- 
gpj, veturinte 2.600 kilometrojn, mi bonorde revenis hejmen. Karaj legantoj,mi ko 
re dankas al vi pro via atentemo !!!

Sendis: Amelia Garcia el Federala Respubliko Germanio
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ni diras, ke kiu skribas sonadas 

Er kaj samtempe instruas la legantoj], 

- kaj di tiuj lastaj, la logantoj, ri- 

koltas kaj lernas. Mi deziras averti vin, ke 

pere de ĉi tiu skribaĵo ni ne intenoas Bema- 

di kaj ankoraŭ malpli, fariĝi via instruisto, 

ĉar mi ja devas konfesi, ke pri la supra te- 

■o, ni nenion komprenas, malgraŭ tio, ke dum 

la lastaj monatoj multe oni parolis kaj skri- 

bis pri la borso kaj ĝiaj parencoj. Do, kiel 

analfabeto, kia mi estas en tiu tereno, rni 

eksponas al vi kelkajn demandojn kaj proprajn 

kriteriojn, kun la espero, ke iu el vi estos 
pli inteligenta ol mi kaj helpos min plial- 

tigi mian kulturon en tiu grava aspekto de 

nia sociordo, kiu estas la rolo de la borbo 

en la ekonomio de la lando kaj eĉ en la eko- 

nomio de ĉiu - piediranto - oivitano.

I

Vi devas nin kredi se ni diras al vi,ke 

tre atente mi sekvis la diversajn klarigojn, 

kiujn abunde oni prezentis al ni pere de nia 

kara televido kaj eĉ mi legis diversajn ar- 

tikolojn pri la sama temo. Nu, kiam mi jam 

estis plene konvinkita pri la prava rezonado 

de saĝa fakulo rilate la menciitan problemon, 

aperas alia, kiu kontraŭstaras la kriteriojn 

de la antaŭa. Kaj ankoraŭ nuita pli interesa: 

dum la samaj tagoj aperas alia saĝa fakulo, 

kiu sinoere konfesas, ke fakte oni ne soias, 

kial la borso iras supren aŭ malsupren. Evi- 

dente, tiuj diversaj opinioj ankoraŭ pŭlte 

pli konfuzas min.Kiu pravas? ni demandas min. 
Ĉar Sajnas, ke ĉiu logike rezonas.

Sed aparte de la opinioj de tiuj sper- 

taj homoj, «i havas miajn proprajn demandojn. 

Oni diras, ke kiam la borso «alplialtiĝas oni

100 pt- 
irla la 
Kaj,.» 
regule 
tiujn

perdas nonon. Nu, kien iras tiu nono ? Jen 

ekzemple; se mi aĉetas akciojn, kies valoro 

estia unu Biliono da pesetoj, kaj lasekvm- 

tan tagon tiuj akcioj valoras unike 

ojn, la demando estas Biapla: kien 

la diferenco inter ambaŭ kvantoj ? 

tiuj akcioj rilatas al fabriko, kiu 

laboradis, kial tiuj akoioj suferas 

plialtigojn kaj malplialtigojn ?

Satis iuj spertuloj, kiuj en sia ana- 

Uzado kulpigas la popolon, Ĉar oni diras, 

ke ĝi konsumis malmulton. En aliaj kaaaj oni 

diras? ke la manko de mono por adotado oka- 

ziga^ tiujn zigzagojn de la borso. Oni ama- 

sigaa la produktojn, la komerco malvigliĝas 

kaj la.posedantoj de la akoioj decidas ilin 

vendi, ĉar oni antaŭvidas grava jn manajn mal- 

gajnojn.

Mi bone memoras, ke iuj dimanĉoj, kiaa 

sciate ne estas borsa merkato, oni informis 

al nis "Verdajne morgaŭ lunde la borso rea- 

kiroa la perditajn valorojn de antaŭaj ta- 

gojV.Nu, alvenas la lundo, kaj la spertulo 

diras al ni: "Bedaŭrinde la krizo de la bor 

so ne solviĝis kaj ni eraris en niaj antaŭ- 

diroj." Do, kio okazas ? Ĉu tiom malfacila 

estas la kompreno de la borso kaj ĝia rolo?

Por ordigi iomete miajn pensojn kaj do- 

ni al mi msa lumon en tiu tunelo, mi kon- 

Bultia mian Plenan Vortaron kaj jen kiai ■! 
legis:"BORSO, ejo destinita por financaj 

kaj komercaj spekulacioj. La spekulaj ope- 
raoioj mem /.../" Mi devas konfesi ke la 

klarigo de la Plena Vortaro donis lumon al 
mi. ĉar kiam mi legis "spekulaciojn 



tuj turnla la paĝojn de mia Plena Vortaro kaj 

avide serĉis la vorton spekulacii: " Negoci, 

esperante profitojn nur el hazardaj okazoj ", 

Evidente, la vorto spekulacio por mi ne es- 

tis fremda, ĝi estas vaste uzata en nia fliu- 

taga vivo, Krome tiuj spertuloj de la borso, 

en la televido ankaŭ prononois tiun malican 

vorton.

Do, mi venas al la ‘konkludo, ke la bor- 

eo estas leĝa organizaĵo, kie la monposedan- 

to iras por ludi sian monon, esperante eks- 

terordinarajn profitojn. Fine la borso estae 
mono-ludo. ĉu mi eraras ?

Mi ja estas ordinara homo, unu el tiuj 

"piedirantoj" (laŭ hispana esprimo), kiuj ha 

va3 multajn problemojn por solvi la hejman - 

ekonomian si uadon kaj vivi "en deca kunviva 

do", laŭ soaia kriterio. Do, vi povas kongre, 

ni, ke tiu borsa ludo restas tre malproksima 

de mia Ĉiutaga vivo, kaj eĉ mi ne metas in- 

tereson en ĝin. Sed kiam niaj informaj rine- 

doj invadas nian hejmon, kun tiuj borsaj in- 

formo j, ili vole aŭ ne vole vekas en mi,spe- 

ci&l&n intereson. Plej grave estas, ke nii ne 

komprenas, kial la homo riskas tiujn oonsum- 

ojn. Sed- kio vere maltrankviligas min estas 

la fakto,ke iuj sinjoroj povas decidi pri la 

vivoj de aliaj personoj, unike pro ilia ka- 

i>rtoo de la borso-ludo. Kaj kiam mi diras pri 

aliaj personoj mi inklusivas eĉ iliajn pro- 

pra jn parencojn. Fiasko ekonomia pro la bor 

sa ludo estas tre ofta, laŭ mi legas. Sstas 

iuj sinjoroj, kiuj hodiaŭ vivas ege feliĉaj 

kaj la sekvantan tagon mortigas sin mea pro 

la fakto., ke ili malsukcesis en la borso. 

Nu, mi denove demandas, kien iris tiu aono, 

kiun perdis la malsukcesinto ? Estas evi- 

dente, ke en tiuj borsaj ludoj iuj personoj 

ege riĉiĝas.

Eble se ni analizas tiun lukton leĝan 

alpropigi la monon de aliaj personoj neprq 

sendiskute,ni devas akcepti, ke ĝi ja es- 

tas malnobla lukto de la homo kontraŭ la he 

no. Se tion, laŭdire oni faras en la' nono 

de la libero, Jhkte, mi ne komprenas tiun 

liberon. Se mi ja devus riĉiĝi pro kaj per 

la ekonomia ruinigo de alia persono mi de- 

vas konfesi, ke mia konscienco ne. restu s 

trankvila. El tiuj borsaj krizoj, ankaŭ o» 

ni povas eltiri aliajn gravajn konkludojn. 

Cu la ekonomia de justa lando povas baziĝi 
sur'Institucioj tiaj, kia la borso ?ĉu aro 

da spekulaciistoj povas endanĝerigi la eko 

nonion de la lando ? Kial la kaprica ludo 

de la borso povas okazigi grandajn laborajn 

katastrofojn ?

Vi povas diri al mi, ke la libera eko- 

nonio de merkato estas tiamaniere. Sed sin- 

cere ni diras al vi, ke se por riĉiĝi ml de, 

vas pasi sur la kadavro de mia najbaro (laŭ 

ekonomia vidpunkto), mi preferas resti kun 

miaj ĉiutagaj hejmaj ekonomiaj problemoj,

LUIS SERRANO, PEREZ

(SABADELL)

(daŭrigo de la pago 1C)

Ofte ni viditis solece situantajn monahejojn. En la pregejoj ni povis admiri ikonojn 
kaj aliajn valoraĵojn.

La lastajn tagojn ni ankoraŭ ofte nin banis, naĝis en la t.n. libia maro.Resume, Kre 
to estas vera paradizo por naturamantaj migrantoj kaj en grandaj partoj ankoraŭ tute neta 
Sita de la amasturismo. Kiel longe ankoraŭ ? Tial ni verŝajne baldaŭ reiros tien.

En julio mi entreprenis denove grandan vojaĝon per. mia motorbiciklo, veturi» tra AŬ» 
trio, vidis i.a, la gigantajn akvofalojn de Krion!, rigardis la belan urbon Graz.Daflrigan 
te la veturadon mi venis al Hungario. Bonkoraj Esperanto-geamikoj en Reos, Szegedi kaj Hod 
nezĉ‘va9arhely gastgisMn.Mi rigardis la urbojn Qyula, ĉe la limo al Rumanio, Keoskenet, 

(daŭrigo sur la pago 5)
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juliaj (Beamihoi el
... 3 ugoslavio

♦ ♦ ♦ ♦

a juna kaj forta 23-jara junulino Milunka Savid, paatistino el iu serba vi- 
laĝo, al la informo pri la milito inter Serbio kaj Turkio la 1912-an jaron, 
reagis nekutime. Si decidis debuti en la milito. Kiel virino Ĝi ne povis,sed 
Si havigis al Ĝi viran vestaĵon, mallongigis la hararon, Ĝi tre prenis la 

manojn, kaj Ĝi rekte iria al la militista komando por enlistiĝi, kiel la vira volontu— 

Io Milun. Do, Ĝi prenis tiun viran nomon.

Tiel komencis 7-jara militado de la analfabeta paŝtistino, kuraĝega militistino - 
en la du balkanaj militoj,kaj heroino de la 19 mondmilito. Kiel fama grenadietino, ko- 
mence de la 16 mondmilito Ŝi tuj anonois sin al la elstara serba generalo EatepanoviO, 
sed li ne akceptis ŝin. Ŝi estis ofendita, Icaj Ĝi persone sin turnis al la Ĉefo de 
plej supera komando, la vojevodo Putnik. Ŝi diris;

la

-"Mi eatas kaporalo, mi deziras por mi grupon".

Finfine Si eatis akceptita.

Si, 

la

Duai la 19 mondmilito, Si fariĝis vere legenda. La eŭropa gazetaro skr-ibia. pri 

kiel pri mirinda serba heroino. La francoj komparis ŝin kun Johana de Orleano. Dum 
milito ŝi batalis en la fama dua infanteria "fera" regimento. La 1?15-an jaron ŝi de- 
fendis la ĉefurbon de Serbio, Beogradon, per grenadoj.

En la tesalonika fronto Ĝi ricevis la rangon de infanteria Ĉefserĝento. Ŝi koman- 

la sturmotrupon de la plej harditaj volontuloj.

neniu

La 1918-an jaron la plej supera komando de ĉiuj aliancanaj armeoj dekretis, ke Ĝi 
estos skribe laŭdata pro Ĝia kuraĝeco, kaj ke la dekreto estu tralegata antaŭ la sold- 
at-viaoj de ĉiuj regimentoj de Antanta. Tiun ĉi honoron en la 1° mondmilito al 
alia estis aljuĝita.

Kiajn finiĝis la 'P mondmilito, Si havis du francajn Honorajn Legiojn, la 

distingojn, la stelon lcun glavoj de Kazadjorje, kaj ankaŭ la oran kaj arĝentan 
de la bravulo MiloĜ Obiliĉ pro la kuraĝeoo... kaj Ĝi havis 3es vundojn.

serbajn 

medalo-

‘Pre malfacile Si atingis postenon. Ŝi fariĝis purigistino en iu beograda banko

Finfine Ĝi edziniĝis kun poŝtofioisto, kaj Ĝi naskis 4 infanojn, Bod baldaŭ Ĝi vi- 
dviniĝis. Tre modeste Ĝi travivis en la antaŭurbo de Beogrado ĝis la 1973-a jaro.

Kelkfoje Si vizitis Prancujon kun la jugoslavaj militveteranoj. Ŝi eatis akceptita

■ 
si
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Sabae, 21 Decembro 1937

.^e&srala^-espuMiHo (Germanio

tie al vi kaj al Amelia'- "Paĉjo, certe plaĉus

decidis, "v?ni kaj vidi", kvankam mi jam pasigis ĉi-jare en 

insulo en la Mediteraneo: Majorko.

kun entuziasmo rakontas pri la grek* in- 
en malgranda vilaĝo ĉe la maro, kie vi— 

Kreton.

am ekde kelkaj jaroj mia filino Ursula 
sulo Kreto. Sesfoje ŝi jam feriis tie, 
vas iama lerneja amikino sia. Ursula jam ofte konsilis min, iam viziti

kiel heroino kaj militkavaliro. Milunka Saviĉ rifuzis la inviton de la francoj transloki- 

ĝi al Franoujo kaj tie vivi pii komforte kaj pli riĉe.

Tradukis: BRANKA LEONTIĈ!

Do, pro tlo ni finfine 
marto du semajnojn sur alia

Je la 8» de majo ni flugis per aviadilo Boeing 737 el Munkeno, super Aŭa'trio jde al- 
teoo -da 10.000 metroj ni vidis Villaoh, Lubijana kaj Sarajevo en JugoslaviojPost du kaj 

duona horoj ni jam surteriĝis en Heraclion, (iraklion) la 'ĉefurbo de Kreto. Kaj unu kaj

duona horojn ni devis veturi per taksio de la norda al la suda marbordo kaj ni jam po- 
vis vidi belegan pejzaĝon, verdajn valojn kaj altajn nontojn, parte eĉ neĝkovritajn.Dum 

la lastaj kvin kilometroj ĝis nia vilaĝo Kalamaki ni veturis tra terura "strato"«multaj 

rulŝtonoj, truoj, la Soforo kondukis sian taksion tre malrapide ĉar li timis, ke povus
rompiĝi akson de sia vehiklo.

Tamen, atendis nin bela malgranda hotelo kun sufiĉe komfortaj ĉambroj.La vidajo de 

la proksima maro ne estis tro bela, Ĉar sur la tereno ĉirkaŭanta oni konstruas multajn 

domojn aŭ dometojn, ĉiuj nun volas gajni monon per luigo de ĉambroj al turistoj.Sed ek- 

zistas longa bela sablostrando kun nur malmultaj homoj. Bn la vilaĝo, kelkaj restoraoi-

oj, parte tre simplaj sed tamen kun intima atmosferoj jam dum la unuaj vesperoj ni si- 
dis meze inter enloĝantoj, babilante kaj trinkante la bonan "kTassi" (vino) aŭ la gre- 

kan brandon Ouzo kun ili; “Jamas" (je via sano), estis la unua greka vorto, kiuntŭ lei-

Post unuhora migrado ni venis al la havenurbeto Matala, situanta ĉe hela golfo,kun 

multaj tavernoj kaj suvenirbutikoj. Oni povas ankaŭ rigardi la multajn kavaĵojn en kru- 

ta rokmuro el sabloŝtono. Tiuj kavernoj jam estis loĝataj dum la roma tempo. En la pa-

i
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■intaj 70-aj jaroj ĝi estis centro de la t.n. Hippy-movado, sed versajne tio ne estia 

alloga por aliaj normalaj turistoj. Pro tio la greka polico forpelis ilin. Laŭ la gre- 

ka mifologio, la voluptema Dio Zeŭso maskita kiel taŭro portis Eŭropan el norda Afriko 
tien al la marbordoj pro tio oni diras, ke ĉe Matala ekestis nia kontinento.

Kompreneble ni deziris ankaŭ rigardi aliajn regionojn de la insulo. Sed por atin- 

gi la plej proksiman aŭtobus-staelon ni devis marŝi unu horon. Do, ni luis por du se- 

majnoj 2ĵ0 cm motorbiciklon ”Jamaha" kaj faris per ĝi tre multajn ekskursojn.

En la ĉefurbo Hefraklion ni promenis inter la dikaj muroj de la venecia haven-kas- 

telo. La venecianoj regis 450 jaroj super Kreto, poste venis la turkoj. En la mondfama 

arkeologia muzeo ni admiris la artaĵojn de la minoa kulturo, de 2.600 ĝis 1.100 jaroj 

antaŭ Kristo!

al la nor-
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Mi fa
horojn kaj nur taŭgis por lertaj migrantoj; do sufiĉe lacaj, sed plenaj de neforge»eb- 
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Hui miaj ekskursoj ofte mi devis konduki la motorbiciklon kun Amelia super fakte 

aventuraj stratoj, vojetoj, ŝtonoj, truoj,mallarĝaj kurbiĝoj supren al montoj kaj mal- 

supren; mi fakte turnadis min kiel lerta veturigisto de *'Moto-Cross",Sed.ni.vidisuni- 

kajn pejzaĝojn. En Majo ĉie floris bunte. Dum multaj kilometroj ĉiam denove ni ĝui» o- 
dorojn, kiel la parfumon de la genistoj, tiuj arbustoj kun flavaj floroj starantaj ĉe 

ambaŭ flankoj de la stratoj.

Dufoje ni estis survoje dum tri tagojj Ni veturis de la Suda marbordo 
da, vidis dumvoje tombojn, promenis tra la Inrbpj Rethimnon kaj Chania, tie 

tis. Jam je la sesa matene aŭtobuso portis nin sur serpentumaj montatratoj

"Blankaj montoj”, la nomo de tiu montaro; fakte estis multaj ankoraŭ neĝkovritaj mon- 

toj. De sufiĉe granda alteco ni migris malsupren kaj marŝis tra la fama faŭko, de Sama- 

ria. Altaj krutaj rokmuroj ĉe ambaŭ flankoj de la rivereto, kiu en Majo ankora? havi» 

multe da akvo. Parte ĝis duona metro, ofte ni devis vadi tra la rapide fluanta akvoj 
Amelia dufoje falis kaj estis tute malsekigita; dankinde estis tre varme. Por 18 kilo- 
■etroj en tiu faŭko ni bezonis sep horojn. Ĉe la fino ni venis al la vilaĝeto Agla Bo- 

umeli, al kiu tute ne kondukas strato; per ŝipeto ni veturis kun aliaj migrantoj >1 Cho 

ra Sfakion kaj per aŭtobuso reen sur la montaro al Chania. .La tuta ekskurso daŭris 14

laj impresoj, ni alvenis al Chania, kie ni en havenrestoracio bonege vespermanĝis.

Ege bela estis ankaŭ nia alia tritaga ekskurso. Ni veturis al la orienta parto de 

la insulo, trapasis la montaron Dikti kaj vidis la konatan ebenaĵon Lasithi.kie 

«entoj da ventmueliloj, kiuj dum la someraj monatoj pumpas akvon el la profundo 

kampoj. Dum tiu ekskurso ni venis ĝis la havenurbo Sitia.

staraa

al la

Kompreneble ni ne nur sidis sur nia maŝino "Jamaha", sed ni migris preskaŭ 

ge multajn horojn. En la solecaj montarvilaĝoj ni trovis unu tavernon aŭ tute simplan 

"Kafenion", kie oni pretigis al ni bongustan manĝaĵon. Menciinda estas certe la grekaj 
salatoj kun kukumoj, tomatoj, cepoj, papriko, olivoj kaj fromaĝo. Kaj ĉiam denove la 

afableco de la homoj. Ni ofte trinkis kaj babilis kun ili,germane, sed ĉefe angle. Es- 

perantistojn ni ne trovis; eble iam ekzistos ankaŭ tie pli,

ttuta-

(daŭrigo sur la paĝo 7)
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li staris, sen senco, kiel perditaj en la sama loko, en fremda lando. Ili paro- 
lis strangan, lingvon. La policisto, kiu direktis la trafikon, ne komprenis, ki- 
on ili demandis al li. Ili faris multajn mangestojn dum rigardis al ĉiuj lokoj 
serĉante helpon. Tiam la miraklo alvenis.

Ili estis kvar» du virinoj kaj du viroj plenaĝaj. Unu el la du viroj, sur la jakre- 
faldo, kunportis malgrandan kvinpintan verdan stelon, tre maldikan. Li moviĝis multe,gvi- 
di s la aliajn kaj diris ilin,

§

- Per tiu ĉi lingvo ESPERANTO, oni komprenas unu alian, Ĉar oni uzas vortojn el ĉiuj 
lingvoj.

Inter si ili parolia hispane.Tri alvenis el Bilbao (vaska lando). Unu virino alvenis el 
Oviedo (Asturio).

- En mia urbo, en Bilbao, - diris la.viro de la stelo - jam en la jaro 1906 la homoj 
komencis studi Ĉi tiun gravan lingvon.

— Vi havas bonan ŝancon. Vi estas ja veterano inter ni, nia gvidanto — diris alia vi- 
ro metante la manon sur la ŝultron de la parolinto.

- Estas vera ĝojo koni ĉi tiun lingvon ! — diris la plej maljuna el la virinoj,

- Ho ! Kiel mi envias vin - diris la plej juna virino.

! - diris la viro de 
nos alian lingvon, kaj rigardu, mi lernis ĝin ! Kaj

- Lernu,. sinjorino, lernu la stelo. Mi neniam pensis, ke mi ler 
la mondo malfermis al mi la pordojn.

i

La viro de la stelo estas nomata Johano Liceranzu. Li estas sepdek jarojn aĝa.Li Io- 
ĝis ĉiam en Bilbao, de kie ĝis tiam li ne moviĝis, escepte kiam li estis soldato dum la 
enlanda milito. Kiam li estis juna, li laboris kiel razistoj poste li laboris en presejo. 
Kiam finiĝis la hispana milito, li jam kvardek jarojn aĝa havis ferajvende jon, kie li la— 
boris ĝis emeriteco. Bilbao kaj la vendejo estis por li la tuta mondo.Line konis Hispanion, 
escepte de Madrido, Burgo s kaj Segovia, kie li estis dum la milito.

Li ne vojaĝis, ĉar li ne havis monon nek libertempon kaj li ne povis. Ĉiam li revis 
vojaĝi, sed en siaj revoj li nur trovis barojn, 
li ne parolis strangajn lingvojn, kaj Sajnis

ĉar eksterlande li ne havis konatojn, kaj 
li, ke tie estus pli fremda ol tie ĉi.al

- Se ni iras, kien iri ? Kion fari ? Mi ne sciaB. Mi sentas min kiel sovaĝulo.

!
el- Ho, Johafljo 1 - diris la plej maljuna

Mi, mian unuan libron legis kiam mi estis sesdek-ok jarojn aĝa.
la virinoj. Ja mi estas vera analfabeto

La maljuna Placida Sotillo naskiĝis en “vilaĝo de Guadalajara, kie la familio posedis 

malgrandan vendejon. Temis pri vilaĝeto sen ŝoseo, kun vojeto bezonanta duhoran surĉevalan 

ca 



rajdadon ĝis la plej proksima fervojstacio. Tie vivis Plioida siajn infanecon kaj junecon, 
ŝi devia labori en la vendejoj ŝi ne lernis legi, nek skribi. Ŝiaj eliroj celis nur la van 

dejon de la najbara vilaĝo.

Iun tagon, la patro sendis ŝin al Madrido por aĉeti varojn, lion Ĉi Si rememoras Ĉi- 
am. Plaoida konis sian edzon en merkato. Li estis viandvendisto, kaj Si Ŝanĝis la manĝov- 
endejon por la viandvendejo, kie Si ne havis tempon studi.

Si lernis legi kaj skribi, kiara Si estis en la malliberejo kun sia edzo, dum la en- 

landa militoj puno, Kiun ili suferis ĉar ili estis respublikistoj.

Kiam Si eliris el*la malliberejo, kie restis la edzo, Si laboris kiel servantino,ven 
dis fruktojn sur la stratoj, sed finfine revenis al la viandvendejo. Si revis skribi sian 

biografion kaj tiun de la edzo, kiu estis invalido post lia eliro el la malliberejo, sed 
fii ne posedis sufiĉajn konojn.

Si havis intere?on koni la homojn de aliaj landoj, sed fii daŭris sen solo pri ĉi tiu 

temo. Vidviniĝinte, fii decidiĝis moviĝi tra la mondo per sia pensio kaj tiu de sia edzo .

Dum sia maljuneco ŝi gajnis la perditan tempon. Unue fii estis en Kuŝujo, en Kubo.

- Ho, fii lernis vojaĝi ! - jesis mire la alia viro, Daniel Sampedro. Mi tamen nenia» 
elirigis la nazon for de la limoj de mia patrio.

Li estis fotisto, tamen li laboris kiel leterportisto kaj, banka funkciisto. Kun la 

poŝto sur la dorso aŭ en giĉeto de la banko aŭ en laborejo en malgranda urbo. Antaŭ p i a 

emeriteco li malfermis mercerejon. Li ŝparis i.onk. da mono, sed kiam alvenis la emeriteco , 

li ne sciis, kion fari per sia fiparaĵo.

- Vojaĝi ! Tio ĉi estas la plej bona por elspezi la monon - diris la plej juna el la 

virinoj, Angelos Diaz, kiu, kiam fii ostis juna, vojaĝis sufiĉe. Si iris al Argentino kaj 
laboris en oficejoj. Ŝi estis sola kaj ricevis bonan salajron.

Dura la somerferioj, fii vojaĝis tra Latinameriko, nome Brazilo, Peruo, ĉilio,Urugvajo.

t Nu,kie oni parolas la hispanan lingvon estas facile - diris Johano Lioeranzu sed 
en aliaj landoj, sen koni strangajn lingvojn, oni estas perditaj.

- Vi pravas - diris Placida Sotillo -. Mi nur en Kubo estis kontenta, nur tie,ĉar mi 
tie povie kompreni tiun, kiuj parolis.

- Jes, pro tio mi vojaĝis nur tra la landoj, kie oni parolis hispane - asertis Ange— 
les Diaz.

Ĉiuj fiere sur la brusto kunportis identigilon kie estis skribita: 72» UMVESSALA KON 

GRESO DE ESPERANTO.

La sidejo estis la Scienca-Kultura Palaco. La palaco estis plena de esperantistcijMin 
siaj identigiloj. Oni salutis unu la alian; estis ridetoj; oni interamikiĝis.

- La mondo estas nur unu - diris Johano Liceranzu -. Ĉiuj devus paroli la saman lin- 

gvon.

Daniel Sampedro tion ŝatis, kaj sciis .pere de la amiko de la fervendejo pri kurso de 
Esperanto. POI



- Dum tri monatoj oni lernas ĝin. Per tiu frazo, la amiko konvinkis lin.

Vespere, kiam finiĝis la laboro, Johano ĉeestis al kurso de Esperanto senpage,Post 

la klaso, li promenis tra la urbo Bilbao kune kun esperantistaj amikoj, parolante en la 

internacia lingvo.

La esperantista grupo konsistis el 150 personoj proksimume; tio ne estis multe,ĉar 

Bilbao estas urbo kun 500.000 logantoj. Sed Johano sciigis, ke en pli ol 100 landoj lo- 
ĝas- homoj, kiuj parolas ĉi tiun lingvon.

- Lingvo sen. laAd^imoj ! - diris Johano mire Ĝi estas tiel facila ! Li kredis 

antaŭe, ke li povis lerni nenian lingvon, sed li lernis Esperanton, La Internacian Lin- 

gvon.

- Mi kredis je mi mem,— diris li. Mi liberiĝis. Mi sentis min civitano de la mondo.

Daniel Sampedro komencis lerni Esperanton por pasigi la tempon.

Plaoida Ŝotillo aligis al la Esperanto-grupo por eskapi el la soleco.

Angeles Diaz deziris koni iun ajn lingvon por entrepreni vojaĝon al landoj,kie oni 

ne parolas hispane, nome» Afriko, Ameriko, Azio, Eŭropo,Aŭstralio, Ciuj kontinentoj fa- 

rigi8 neatendite atingeblaj.

Diris Johano. Liceranzu;

— Rigardu ! Mi povas paroli kun negT?,‘ĉino, japano, ktp. Ili komprenas min kaj mi 
komprenas ilin. Ni trapasis la barojn de l«a. lingvoj.

Diris Angeles Diaz:

'-Seni deziras iri en iun ajn fremdan landon, ‘mi rigardas la adreslibron de espe- 
rantistoj de la tuta mondo, kaj skribas leteron al tiu lando kaj rapide mi povas iri ti 

'en. Tie oni min priatentas amike eĉ povas gastigi min. Ni esperantistoj estas, kiel gra 

nda familio. Kiam mi iris al Universala Kongreso de Esperanto okazinta en Pekino, mi ne 

spertis maltrankvilecon, tiel mi iris tra Ĉinio.

Johano kaj Placida enviis Danielon kaj Angeleson pro ilia restado en Ĉinio dum la 

kongreso de la pasinta jaro en Pekino.

Plŝcida tiam ne estis membro de la grupo. Johano, jes. Li estis membro de Hispana 

Esperanto-Eederacio, sed de kelkaj jaroj li ne povis eliri el Hispanio pro manko da mo- 
no, ŭjir la pensio estis malgranda kaj li povis fari malmulte da elspezoj. Tamen por ve- 

ni al Poluje... Ĝi estis pli proksime ol aliaj landoj, kaj li Ŝparis iom da mono de sia 

pensio.

- Por mi estis ĝojo veni - li diris-. Kia malkareco ! - li ekkriis -. En la kafejo 

de la hotelo "Forum", la kelnero ŝanĝis unu dolaron por 850 zlotoj. Ci tie mi estas mi— 

lionui0 !

Iti gastis en la hotelo "Forua". Ili provis interkompreniĝi en Esperanto en la de- 

ponejo de pakaĵoj. En la "Forum" oni ne komprenis Esperanton nek la hispanan.

Johano,la gvidanto de la grupo, ne komprenis ian vorton. La gardisto de la depone- 

jo, en ne bona franca lingvo, diris subkomprenige, k® la gardado de la pakaĵoj, valizoj,

(daŭrigo sur la paĝo 3)
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KLKAflTE KUTI PILAR

kremo aŭ riĉa lakto.

2

2

ĉerizoj

juglandoj.

BOTAN APETITON !

sukero.

Rostu aŭ baku kaj senŝeligu la kaŝtanojn 

Pistu bone aŭ frotu tra kribrilo.

kuleroj da 

kuleroj da 

ovoj.

kandizitaj

kandizita citronŝelo.
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KAŜTANA PUDINGO

INGREDIENCOJ? 500 g. da kaŝtanoj

2

Aldonu la ovoflavojn, kremon, sukeron kaj 

miksu bone.

Metu en malgrandajn formilojn kaj kiam la 
pudingoj estas malvarmaj elprenu kaj kovru &!• 
un per firme batita sukerita ovoblanko.

Garnu per juglandoj kaj fruktoj.


